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Iedereen een goede Pesach gehad?
In Groningen waren we met ons vijftigen in de sjoel op de tweede seideravond; een bijzonder geslaagde avond,
in ieder opzicht!
Als dit nummer van JaGDaF verschijjnt, is het de 39ste dag van de
omer, vlak voor Sjawoe’ot dus. Nog
even als geheugensteuntje de zeven
verschillende namen die voor dit feest
in de Tora worden vermeld: Sjawoe’ot,
Chag Habikkoeriem (dag van de
eerstelingen), Chag Mattan Tora,
Chag Hakatsier (feest van de oogst),
Jom Hachamisjiem (de vijftigste dag),
Atseret (een grote feestelijke vergadering), Jom Hakhel (dag waarop het
volk bijeen werd geroepen om Gods
woord te komen horen).
We ontvingen positieve (schriftelijke)
reacties op ons jubileum-fotonummer
(nr. 80); dat doet ons goed.
Ook al hoort Overijssel officieel niet
tot ‘onze’ drie noordelijke provincies,
toch wil ik de Joodse Gemeente
Enschede van harte feliciteren met de
heropening van de ‘mooiste synagoge
van West-Europa’; de restauratie heeft
drie jaar geduurd.
Ik kan iedereen aanraden naar
Enschede te reizen om deze prachtige
sjoel met een oriëntaalse bouwstijl
(1928) en koperen koepeldak te bewonderen. (Foto en artikel in NRC
Handelsblad van 20 april jl.).
Ook al is het nog niet echt vakantie,
toch wens ik iedereen alvast een
prachtige zomer en een vruchtbare
Tikkoen (de lernnacht voorafgaand
aan Sjawoe’ot); wij in Groningen
maken daar de laatste jaren een
buitengewoon interessante nacht van.
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O.R.T.

Hoe zit dat toch met de joodse
maanden van het joodse jaar? En
waarom en wanneer wordt die
tweede maand adar toegevoegd?
Niesan was de eerste maand
Om deze vraag naar behoren te
beantwoorden moeten we ons een
beetje verdiepen in de historie en
de werking van de joodse kalender. Toen het joodse volk nog in
Egypte was, heeft G’d aan Moshe
verteld hoe de joodse kalender
werkt. Als de nieuwe maan zicht
baar wordt aan de hemel dan begint ook de nieuwe joodse maand.
We noemen dit Rosj Chodesj.
(Ook in het Nederlands is er een
duidelijke link tussen de woorden
maan en maand.) De allereerste keer dat op deze manier een
nieuwe maand is vastgesteld was
de maand niesan, toen het joodse
volk nog in Egypte was. Vandaar
dat niesan de eerste maand is en
we vanaf deze maand de maanden
tellen. Oorspronkelijk hadden de
maanden ook geen namen, maar
nummers, de eerste, de tweede
maand, enzovoort. Pas nadat het
joodse volk terugkwam uit de
Babylonische ballingschap zijn
de namen van de maanden zoals
wij die nu kennen geïntroduceerd.
Rosj Hasjana valt op de eerste
van de zevende maand, tisjri omdat Rosj Hasjana te maken heeft
met de schepping van de eerste
mensen. Volgens onze traditie zijn
Adam en Chawa (Eva) op deze
dag geschapen. In zekere zin is
Rosj Hasjana te beschouwen als
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Niesan is de eerste maand
maar Rosj Hasjana valt op
de eerste van de zevende
maand
door rabbijn S. Evers
de verjaardag van de mensheid.
Nog wat kalenderinformatie
De cyclus van de maan is ongeveer
291/2 dag, van nieuwe maan tot
de volgende nieuwe maan. Het zou
echter onhandig zijn om een nieuwe maand halverwege een dag te
laten beginnen, vandaar dat we
de halve dag opsparen en afwisselend maanden hebben van 29 of

30 dagen. Een enkele keer wordt
van deze regelmaat afgeweken
en zijn er twee maanden aansluitend van 29 of van 30 dagen.
Twaalf maanden in een standaard jaar levert een lengte op
van 354 dagen voor een heel jaar.
Dat betekent dat een joods jaar 11
dagen korter is dan het burgerlijke jaar. Om te voorkomen dat
de seizoengebonden feestdagen
langzamerhand
wegschuiven
uit hun seizoen hebben we regelmatig
een
schrikkeljaar,
waarin een 13e maand wordt
toegevoegd, de maand adar.
Zodoende blijven het joodse jaar
vervolg op pagina 4

Mannen verwelkomen de maan op Rosj Chodesj, tekening 20e eeuw
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en het burgerlijke seizoenenjaar met elkaar in evenwicht.
In feite is de toegevoegde
maand de 12e maand, want alle bijzondere dagen van deze
maand zoals Poeriem worden
in de tweede maand gevierd.
Tweede dag jom-tov
Vroeger werd Rosj Chodesj bekendgemaakt door op hoge bergen een vuur aan te steken en zo
verspreidde het nieuws zich als
een lopend vuurtje. Helaas bleek
deze methode onbetrouwbaar
omdat mensen ‘op eigen houtje’
vuurtjes gingen stoken, waardoor
de mensen die ver weg woonden in
de war raakten. Noodgedwongen
moest men overstappen op een
ander systeem, namelijk het uitzenden van boodschappers. Dit
was wel betrouwbaar, maar ook
veel trager. Gevolg hiervan was
dat mensen die ver weg woonden
soms erg laat en soms zelfs te laat
het bericht kregen wanneer het
rosj chodesj was, en dus wisten
ze ook niet wanneer ze de feestdagen moesten vieren. Voor alle
zekerheid heeft men toen twee
dagen jom-tov gevierd. Hoewel
wij tegenwoordig met een vaste
kalender werken en er in feite dus
geen twijfel bestaat, is toch de
gewoonte gebleven om twee dagen
jom-tov te vieren buiten Israël.
Uitzonderingen op deze regel zijn
Rosj Hasjana dat ook in Israël
twee dagen gevierd wordt en Jom
Kippoer dat ook bij ons één dag
gevierd wordt. De reden is dat
Rosj Hasjana valt op Rosj Chodesj
en meteen op hetzelfde moment
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dat Rosj Chodesj wordt uitgeroepen is het ook Rosj Hasjana en
was er geen gelegenheid om Rosj
Chodesj en gelijktijdig Rosj Hasjana bekend te maken, dus hield men
overal twee dagen Rosj Hasjana
Jom Kippoer
In principe zou Jom Kippoer
eigenlijk ook twee dagen moeten
duren. Het is echter te zwaar
om van de mens te eisen dat
er twee dagen aaneensluitend
gevast zou moeten worden.
Daarom is Jom Kippoer (gelukkig) tot één dag beperkt gebleven.
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De maanden van het
joodse jaar
Tisjri (30 dagen)
Chesjwan (30 dagen)
Kislew (30 dagen)
Tewet (29 dagen)
Sjewat (30 dagen)
Adar (29 dagen)
Niesan (30 dagen)
Ijar (29 dagen)
Siewan (30 dagen)
Tammoez (29 dagen)
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Kennismaken met rabbijn Stiefel en zijn gezin

Bij deze wil ik mijzelf even
voorstellen.
Ik ben Moshe Stiefel. Ik woon
in Almere met mijn vrouw
Channa en onze vier kinderen:
Mussi (6), Shterni (4), Mendy (2)
en Meir Shlomo (8 maanden).
Behalve rabbijn van de Joodse
Gemeente Almere, ben ik sinds
kort namens het IPOR (Interprovinciaal Opperrabbinaat) ook de
rabbijn voor de Joodse Gemeentes
Gro ningen,LeeuwardenenDrenthe.
Sommigen van u kennen mij al
van de maandelijkse lernavonden,
de lessen voor kinderen, andere
evenementen
of
persoonlijke
bezoeken die ik sinds een klein
jaar op de diverse locaties bij-
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woon. Toch zullen er zeker nog
vele anderen zijn die nog geen
kennis met mij gemaakt hebben.
Graag zou ik dat met zoveel
mogelijk mensen van de diverse
kehillot alsnog willen doen.
Ik zou uw ideeën willen horen
over mijn toekomstige inzet
voor de Joodse Gemeentes, uw
eventuele vragen beantwoorden
met als doel om de onderlinge
band tussen de leden te versterken
en daardoor ook de kehillot
tot grotere bloei te brengen.
Mocht u rechtstreeks met mij in
contact willen komen dan kunt
u mij bereiken op dinsdag- en
donderdagochtend van 10.0013.00 uur op telefoonnummer
24 ijar jaargang 17, nummer 3

035-6239238. Ook kunt u het
natuurlijk via de voorzitter van de
diverse Joodse Gemeentes doen.
Binnenkort (26 mei) vieren we het
feest van Sjawoe’ot – de dag waarop
G’d de Tien Geboden aan ons volk
heeft geschonken op de berg Sinaï
(3316 jaar geleden).Graag maak
ik van deze gelegenheid gebruik
om u allen alvast chag same’ach
en kabbalat hatora besimcha
oebepniemi’oet te wensen (dat
u met innerlijke overtuiging
het feest van de ontvangst
van de Tora moge vieren).
Hopelijk tot ziens binnenkort,
Rabbijn Moshe Stiefel
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De bevolking van Israël 17: Het leger

Op 26 mei 1948 - twaalf dagen na de
uitroeping van de staat - werd het
Israëlische leger officieel opgericht
- in het Hebreeuws aangeduid als
Zwa Haganah le’Israël, afgekort
Zahal, oftewel Israëls defensieleger.
In feite bestond het al veel langer.
De kern werd gevormd door het
ondergrondse leger Haganah, dat
onder leiding stond van centrale
Zionistische organisaties als de
Sognoet (Joods Agentschap) en de
Va’ad Leoemi (Nationale Raad).
Daarnaast waren er ook andere
strijdkrachten, zoals de Palmach
(stoottroepen, geaffilieerd met een
linkse federatie van kibboetsiem)
en Etzel (Irgoen Zwai Leoemi,
geaffilieerd met de ‘rechtse’
Revisionistische Beweging,
de latere Cheroet-partij).
Historie
Deze ondergrondse strijdkrachten
bestonden al in de jaren dertig
en hebben een doorslaggevende
rol gespeeld in de Onafhankelijkheidsoorlog, die eigenlijk al
begon in het najaar van 1947;
toen de Arabische buurlanden het
verdelingsplan van de Verenigde
Naties afwezen en aanvallen
inzetten op door joden bevolkte
delen van het land. De op 14 mei
1948 uitgeroepen regering onder
leiding van David Ben Goerion was
echter bevreesd dat de kleinere
eenheden, als Palmach en Lechi,
een zelfstandige (politieke) rol
zouden spelen. Zij besloot daarom
de verschillende strijdkrachten
meteen samen te voegen en te
depolitiseren, waarbij de Palmach
in Zahal werd opgenomen en
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Het leger is nog steeds
een van de belangrijkste
instellingen binnen de
Israëlische maatschappij.

door J.E. Ellemers

rechtse extremistische eenheden,
zoals Etzel, werden ontbonden.
Verder werd besloten dat niet
de chef van de generale staf
opperbevelhebber van het leger
zou zijn, maar de minister van
defensie - een functie die in de
eerste jaren in de persoon van
Ben Goerion werd gecombineerd
met die van minister-president.
In feite zou dit betekenen dat
ondanks de ‘depolitisering’ het
leger toch op een bepaalde manier
met de politiek verbonden zou
zijn, zoals we nog zullen zien.
Begonnen als een samenstelsel
van betrekkelijk los van elkaar
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opererende infantrie-eenheden en
stoottroepen, werd het tijdens en
na de Onafhankelijkheidsoorlog
uitgebouwd tot een volwaardig
leger, met op den duur ook een
eigen luchtmacht, marine en
tankeenheden. In de verschillende
oorlogen die Israël moest voeren
speelde het leger een cruciale rol.
Na de Onafhankelijkheidsoorlog,
waren dat de Sinaï-oorlog in
1956, de Zesdaagse oorlog in
1967, de Uitputtingsoorlog aan
het Suez-kanaal rond 1970, de
Yom Kippoeroorlog in 1973 en
de oorlog in Libanon (1982-85).
In deze opeenvolgende oorlogen
speelden de luchtmacht en tankeenheden een steeds grotere rol.
Maar in de ‘nieuwe’ oorlogen,
die Israël sinds het eind van de
jaren tachtig voerde - de ‘eerste
Intifada’ tussen 1987 en 1991 en
de ‘tweede Intifada’ sinds 2000
-, was het leger minder succesvol
en effectief dan in de voorgaande
oorlogen. Het betrof hier inderdaad
een ‘nieuw’ soort oorlogsvoering
met een in opstand komende
Palestijnse burgerbevolking.
Deze
vertoonde
een
sterk
asymmetrisch karakter omdat het
niet - zoals de voorgaande oorlogen
- gericht was tegen een duidelijk
te identificeren vijandig leger.
Het Israëlische leger worstelt nog
steeds met deze nieuwe situatie.
Integratieve functie
Behalve de primaire functie van
verdediging van het land, vervult
het Israëlische leger ook tal van
andere functies. Het is duidelijk
een ‘volksleger’, waar in principe

JaG

iedere burger - man en vrouw
- dienstplichtig is en de mannen
ook na het voltooien van hun
opleiding en het vervullen van
hun dienstplicht (zo’n tweeënhalf
jaar) tot middelbare leeftijd jaarlijks een maand reservedienst
moeten vervullen. Het is eigenlijk
een leger waarin de soldaten
jaarlijks elf maanden ‘vrij’ zijn.
Dit betekent dat in principe alle
burgers - en zeker de mannen jaar-in-jaar-uit een groot deel van
hun leven direct betrokken zijn bij
het leger. Het betekent verder dat
in een immigrantenmaatschappij
als Israël, waar in de jaren vijftig
en zestig een groot deel van de
bevolking bestond uit immigranten
en hun nakomelingen en opnieuw
in de jaren negentig - toen een
omvangrijke Russische immigratie
plaatsvond -, er een voortdurend en
intensief contact is tussen ‘nieuwkomers’ en de gevestigde bevolking.
Het zijn bovendien contacten die
24 uur per dag plaatsvinden in een
formatieve leeftijdsfase (tussen de
18 en 20 jaar) en die daarna ieder
jaar gedurende een maand worden
herhaald. Dit alles - waaronder
ook het samen oorlog moeten
voeren - versterkt natuurlijk de
saamhorigheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen: tussen
gevestigden
en
nieuwkomers,
tussen orintaalse en westerse
en tussen meer en minder religieuze bevolkingsgroepen.
Deze integratieve functie van het
leger wordt nog versterkt door
tijdens de dienstplicht cursussen
‘burgerschap’
te
organiseren
en voor nieuwe immigranten
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cursussen in de Hebreeuwse taal
(oelpaniem). Bovendien worden
vaak vrouwelijke soldaten ingezet
om werk te verrichten in sectoren
van
de
burgermaatschappij
waar knelpunten bestaan, zoals
bijvoorbeeld bij de opvang van
immigranten in de jaren vijftig
en later in ontwikkelingsgebieden
of bij zorg van ‘probleemjongeren’.
Kortom, naast de primaire functie
van het verdedigen van het land,
vervult het leger tal van andere
functies, die samengevat kunnen
worden onder de term ‘integratie’.
Behalve de al genoemde contacten
- ook die tussen rijk en arm en
tussen mannen en vrouwen -, heeft
het leger verder in belangrijke
mate bijgedragen tot de sociale
mobiliteit van ‘achtergebleven’
bevolkingsgroepen. Inmiddels is
een groot deel van de hogere officieren van oriëntaalse afkomst
en vervullen velen ook na de
miltaire dienst hogere posities
in de burgermaatschappij.
Vrouwen in het leger
Er bestaat echter ook een zekere
ambivalentie ten aanzien van de
positie van vrouwen in het leger.
Allereerst zijn vrouwen - evenals
mannen - vanaf hun achttiende
jaar weliswaar dienstplichtig,
maar zij kunnen hier betrekkelijk
eenvoudig vrijstelling van krijgen
op religieuze gronden - waar
velen van hen ook aanspraak
op
maken.
Ook
getrouwde
vrouwen zijn vrijgesteld van het
vervullen van (verdere) militaire
dienstplicht. Bovendien behoeven
vrouwen na het vervullen van
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hun dienstplicht meestal geen
reservedienst meer te vervullen.
Anders gezegd: de verhouding
tussen mannen en vrouwen in
het leger is enigszins scheef.
Maar misschien nog belangrijker
is dat het leger toch een
overwegend ‘masculine’ cultuur
kent. Betrekkelijk weinig
vrouwen bekleden - ook in het beroepsleger, waar een deel van de
dienstplichtigen later toe gaat
behoren - bijvoorbeeld hogere
officiersrangen. Verder geldt in
het Israëlische leger de regel
dat vrouwen (meestal) geen deel
uitmaken van echte gevechtseenheden, zodat zij niet het risico
lopen in een oorlogssituatie krijgsgevangen te worden gemaakt.
In de praktijk betekent dit dat
de meeste vrouwen tijdens hun
dienstplicht (vaak in afzonderlijke
eenheden) vooral administratieve
en ondergeschikte functies vervullen en hoogstens als officier
optreden in vrouwelijke eenheden.
Het leidt soms ook tot paradoxale
situaties. Sommige tankeenheden
hebben vrouwelijke instructeurs.
Het blijkt dat vrouwen dat soms
beter doen dan mannen. Maar in
oorlogssituaties mogen tanks niet
‘bemand’ worden door vrouwen. Dat
is eigenlijk wel vreemd, want juist
vrouwen die gedurende hun hele
diensttijd instructeurs op tanks
zijn geweest, hebben vermoedelijk
meer ervaring dan de doorsnee
mannelijke dienstplichtige.
Over de functies die vrouwen wel
of niet in het leger kunnen vervulvervolg op pagina 8
7

Vervolg 'De bevolking van Israël'

len, bestaat al jarenlang strijd. Bij
de luchtmacht bijvoorbeeld verzet
men zich hevig tegen vrouwen in
‘verantwoordelijke’ functies. Pas
enkele jaren geleden is voor het
eerst een vrouw toegelaten tot
de opleiding voor gevechtspiloot.
Ik herinner me hoe een nichtje
tijdens haar dienstplicht (al weer
een groot aantal jaren geleden)
veel moeite deed om toegelaten
te worden tot de opleiding
voor luchtverkeersleider bij de
luchtmacht. Na veel gezeur mocht
ze uiteindelijk wel de opleiding
volgen, maar ze is nooit als
verkeersleider werkzaam geweest.
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Generaals in de politiek
Een ander ‘hot issue’ is de rol
die (ex-)generaals in toenemende
mate in de politiek zijn gaan
spelen. Nadat Moshe Dayan eind
jaren vijftig de functie van chef
van de generale staf (na een jaar
‘studieverlof’) verwisselde voor die
van minister, heeft een hele stoet
van ex-generaals het toneel van de
Israëlische politiek betreden. Ezer
Weizman, Yigal Allon, Itzchak
Rabin, Yigal Yadin, Ehoed Barak,
Ariel Sharon, Shaoel Mofatz - om
slechts de bekendste namen te
noemen - bekleedden allen zeer
hoge of vaak de hoogste functies
in het leger en werden op den duur
minister of zelfs minister-president
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of president (Weizman). Sommigen
hebben tussendoor andere functies
in de ‘burgermaatschappij’ vervuld, zoals Weizman, Rabin (die
ambassadeur was) en Yadin (die
jarenlang hoogleraar archeologie
was). Maar de meeste genoemden
werden al spoedig nadat zij het leger
verlieten parlementslid en minister.
Hierover wordt al jarenlang discussie gevoerd en aan de relatie tussen
leger en politiek zijn inmiddels
talloze boeken gewijd. Is er sprake
van een diffuse relatie tussen
leger en politiek en is het leger
toch ‘gepolitiseerd’? Hier valt niet
een-twee-drie een antwoord op te
geven. Aan de ene kant kan men
zeggen dat het leger betrekkelijk
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los staat van de politiek en niet
intervenieert in het politieke leven.
Een ‘generaalscoup’ lijkt ook erg
onwaarschijnlijk in de Israëlische
politiek. Aan de andere kant is de
relatie tussen politiek en leger wel
heel innig. Niet alleen is - zoals
gezegd - de minister van defensie
formeel opperbevelhebber van het
leger, maar omgekeerd nemen
de chef van de generale staf en
andere hoge officieren regelmatig
deel aan kabinetsvergaderingen
en
ander
politiek
overleg.
Dit alles heeft een duidelijke achtergrond. De belangrijkste factor
is natuurlijk dat de verdediging
van het land nog steeds van
levensbelang is voor het voortbestaan van de Israëlische staat.
Het betekent dat het leger en
militairen in het algemeen nog
steeds een hoog aanzien genieten
in de Israëlische maatschappij.
Maar in mijn ogen is er ook nog
een andere factor. Het Israëlische
leger is relatief gesproken de
meest ‘moderne’ institutie binnen
de Israëlische maatschappij. Op
straffe van totale vernietiging van
Israël - iets waarvan men in de
Arabische wereld in het algemeen
en in Palestijnse kringen in het
bijzonder nog steeds droomt -,
moet het leger steeds ‘bij de tijd’
blijven en de modernste inzichten
op het gebied van oorlogsvoering
toepassen. Dat betekent onder
andere dat het leger geïnteresseerd
is om veelbelovende en creatieve
jonge mensen carrières in het
leger te bieden. Het betekent
voorts dat oud-officieren, die meestal rond hun vijftigste worden ge-
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pensioneerd, beschikbaar zijn voor
belangrijke functies elders in de
maatschappij - in de politiek, maar
ook in het bedrijfsleven en bij de
overheid. Een haast onvermijdelijk
gevolg van deze ontwikkeling is
dat ex-officieren een soort ‘old
boys’-netwerk zijn gaan vormen,
dat - niet alleen in de politiek,
maar ook in andere sectoren
- een belangrijke rol speelt.
Wel moet worden vastgesteld
dat de ex-generaals die politieke
functies zijn gaan vervullen, niet
(meer) tot één partij behoren.
Waren de politici met een militaire
achtergrond aanvankelijk vooral
lid van de socialistische partij
(zoals Dayan, Allon, Rabin; en
later Barak), er waren ook exgeneraals die van partij zijn
gewisseld (zoals Weizman en
Yadin) en nog later die tot de
‘rechtse’ Likoed toetraden (zoals
Sharon en Mofatz). Verder zijn er
tegenwoordig ook ex-generaals lid
van fracties van kleinere partijen.
Men kan dus zeggen dat de exmilitairen in de politiek verschillende partijen vertegenwoordigen
en er dus een zeker ‘evenwicht’
is in de wijze waarop militaire
‘know how’ in de regering en het
parlement is vertegenwoordigd.
Veranderingen op komst?
Maar mogelijk gaat de rol van
het leger in de komende jaren ingrijpend veranderen. De realiteit is
namelijk dat het Israëlische leger
niet meer een echt ‘volksleger’ is.
Zoals we al zagen, is bijvoorbeeld
de rol van vrouwen in het leger
beperkt. In feite vervult slechts de
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helft van alle vrouwen militaire
dienstplicht. Verder is er, zoals
ik al eens eerder heb gemeld, ook
bij mannen in steeds ruimere
mate sprake van vrijstelling op
religieuze gronden. Ook weten
steeds meer jongeren zich op een
of andere manier te onttrekken
aan het vervullen van militaire
dienstplicht.
Volgens
recente
becijferingen vervult nog maar
tweederde van alle dienstplichtige
mannen de militaire dienstplicht
volledig. Verder blijkt dat al
geruime tijd slechts één op vijf
van alle dienstplichtigen jaarlijks
meer dan tien dagen als reservist
wordt opgeroepen. Dit laatste
heeft te maken met het feit dat
men voor bepaalde militaire taken
(bijvoorbeeld in de ‘gebieden’) er
de voorkeur aan geeft speciaal
opgeleide eenheden in te zetten
in plaats van als infantrist
opgeleide ‘algemene’ reservisten.
Langzamerhand
krijgt
het
voormalige
‘volksleger’
zo
een andere signatuur. Dit is
allereerst het gevolg van de
omstandigheid dat het Israëlische
leger zich in de komende tijd
niet primair voorbereidt op
omvangrijke landoorlogen, waarbij
grote aantallen infantrie- en
tankeenheden moeten worden
ingezet, zoals in vorige oorlogen.
Men bereidt zich nu meer voor
op mogelijke raketaanvallen en
terreurbestrijding. Dit vereist een
andere aanpak en ook een andere
organisatie van de strijdkrachten.
Mede gezien het feit dat steeds
vervolg op pagina 11
9

Gesprek met Stefan van der Poel

Naar aanleiding van je proefschrift Joodse stadjers. De
joodse geemeente in de stad
Groningen 1796-1945 en in vervolg op je promotie, zijn wij o.a.
benieuwd naar het volgende:

De geschiedenis van joodse
stadjers aan de hand van
interviews, Groningse en
landelijke archieven.

Je bent historicus. Wat heeft je
ertoe bewogen om je proefschrift
en dus je onderzoek over dit
onderwerp te schrijven? Waarom
koos je voor de periode 1796-1945?

door Bep Koster

Terugblikkend is het eigenlijk
niet eens zo verwonderlijk. Al vóór
mijn studie geschiedenis aan de
RUG was ik erg geïnteresseerd
in joodse cultuur en geschiedenis,
en las ik veel romans van joodse
schrijvers. Tijdens m’n studie heb
ik deze belangstelling verder kunnen verdiepen en volgde ik onder
meer een vak ‘Joodse geschiedenis
in Oost-Europa’. Uiteindelijk ben

ik afgestudeerd op de joodse assimilatie in Hongarije. Na mijn
studie kwam ik in contact met Jan
de Vey Mestdagh en richtte mijn
aandacht zich meer op de lokale
joodse geschiedenis. Toen vervolgens het onderzoek naar joods
Groningen op m’n pad kwam,
was mijn besluit snel genomen.
Je kunt je natuurlijk afvragen
waar die interesse toch vandaan
komt. Dat is lastiger te beantwoorden. Ik heb geen joodse
achtergrond en ben ook niet
christelijk opgevoed. Waarschijn-

Folkingestraat met gebroeders Bollegraaf (jaren dertig)
Uit: Joodse stadjers
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lijk hangt het meer samen met
‘de jood’ als buitenstaander en
de problemen die hiermee samenhangen: integratie, identeit,
assimilatie, zelfhaat. Kortom,
de relatie tussen minderheid en
meerderheid. Dit soort zaken
interesseren mij zeer. Juist het
buitengesloten zijn geeft vaak een
haarscherpe blik op de dominante
samenleving. Door je met joodse
geschiedenis bezig te houden
leer je dus altijd ook veel over
de maatschappij in haar geheel.
De gekozen periodisering heeft
een eenvoudiger verklaring. Bert
Schut schreef destijds een boek
over joods Groningen dat liep tot
1796. Mijn boek moest een vervolg op het zijne worden. Daarbij
is 1796 het begin van de joodse
emancipatie in Nederland. In dat
jaar werd het zogenaamde emancipatiedecreet uitgevaardigd. 1945
als eindpunt is lastiger te verdedigen. Het zou wellicht logischer geweest zijn om in 1940 te stoppen.
Na dit jaar is er van integratie
– het centrale thema binnen mijn
boek – immers geen sprake meer.
Maar dan zou je ongetwijfeld het
verwijt krijgen dat je voor de oorlogsperiode weg-loopt. Daarom heb
ik gekozen voor de oorlog als een
soort lakmoesproef. Hoe reageerde
de niet-joodse omgeving op de toenemende anti-joodse maatregelen
en de uiteindelijke deportaties?
Tenslotte heb ik ook gekozen
voor een epiloog waarin ik kort
de naoorlogse periode behandel.
Hoe ben je te werk gegaan,
welke bronnen heb je geraad-
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pleegd, heb je ook nog interviews af kunnen nemen met
personen die nog zaken van
voor de oorlog konden vertellen?
Allereerst heb ik me goed ingelezen in de materie. Vervolgens
ben ik zoveel mogelijk mensen
gaan interviewen die nog iets over
de (voor)oorlog(se) periode konden
vertellen. Hoofdzakelijk joden,
maar ook enkele niet-joden. Deze
gesprekken heb ik opgenomen en
uitgeschreven. Verder heb ik veel
archieven bekeken. Zowel landelijke (joodse) archieven als het
archief van de joodse gemeente
hier in Groningen. Verder hebben ook veel mensen persoonlijke
documenten laten zien. Eigenlijk
is het een soort ‘Gesamtkunstwerk’ geworden, iedereen heeft
zijn of haar steentje bijgedragen.
Hoe was/is het gesteld met de bewaard gebleven historische stukken
en zitten daar grote mankementen
in? Is er door de oorlog veel ar-

Vervolg
'De Bevolking van Israël'
meer jonge mensen - om religieuze, medische, ideologische
of opportunistische redenen - de
dienstplicht trachten te ontlopen,
is in Israël een discussie op gang
gekomen of men niet zou moeten
overgaan tot de vorming van een
(kleiner) vrijwilligers- of beroepsleger. Door tegelijkertijd een algemene ‘burgerdienstplicht’ in te
voeren - zodat men kan kiezen
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chiefmateriaal verloren gegaan?
In de oorlog is inderdaad materiaal
verloren gegaan, maar ook voor de
oorlog is door wanbeheer veel archiefmateriaal ‘kwijtgeraakt’. Zo
is mijn indruk dat de joodse gemeente Groningen slecht op haar
archief heeft gepast. Reeds in de
jaren ’20 en ’30 van de twintigste
eeuw werd hier al over geklaagd.
Ben je tevreden over het uiteindelijke boek? En wat nu?
Ja, dit is het boek wat ik wilde
schrijven. Daarbij is het prachtig
uitgegeven en zijn de reacties
veelal positief. Elke week ontvang ik wel brieven van lezers,
dus het wordt ook daadwerkelijk
gelezen, en gelukkig niet alleen door collega’s. Ik heb ervoor
gezorgd dat het goed leesbaar
is gebleven en dat mensen ook
rustig een hoofdstuk kunnen
overslaan zonder dat de lijn van
het verhaal verloren gaat. Soms

tussen burgerlijke of militaire
dienst -, zou men ook effectiever de
toenemende neiging om militaire
dienstplicht te ontduiken, kunnen
bestrijden. Deze ideeën roepen ook
fel verzet op, zowel in sommige
legerkringen, als daarbuiten.
Eén van de overwegingen tegen
een dergelijke verandering in het
stelsel van militaire dienstplicht,
is dat een beroepslegerduur
is
en het gevaar inhoudt van het ontstaan van een militaire kaste’.
Bovendien zou de integratieve
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ontvang ik ook brieven met kleine
aanvullingen of foto’s die ik graag
had opgenomen. Maar ja, te laat.
Het ‘wat nu?’ is ook voor mij
een vraag. Ik heb dit onderzoek
met erg veel plezier gedaan en
zou met alle plezier een nieuw
onderzoek starten. De joodse
geschiedenis van Middelburg
bijvoorbeeld. Dat is toch weer
een hele andere gemeenschap,
van sefardische afkomst, in een
geheel andere regio. Ook een
biografie over de Groningse jood
Levy Ali Cohen, de beroemde
medicus, politicus en wat al niet
meer, lijkt me wel wat. Maar ja,
wie gaat dat financieren? Op de
joodse geschiedenis ben ik in ieder
geval nog lang niet uitgekeken.

Het boek Joodse stadjers. De
joodse gemeenschap in de stad
Groningen 1796-1945 van Stefan
van der Poel is nog te verkrijgen;
prijs Euro 17,90 (ISBN 90 232
4015 4); uitgeverij Van Gorcum.

functie van het leger daarmee
grotendeels verdwijnen. Aan de
andere kant is inmiddels in de
meeste andere westerse landen
de militaire dienstplicht ook
afgeschaft en is men overgegaan
op beroepslegers. De keuze tussen
handhaven van de militaire
dienstplicht
of
overschakelen
op een beroepsleger, stelt Israël
voor grotere dilemma’s dan de
meeste andere landen. Maar deze
dilemma’s zullen zich ook in Israël
in steeds sterkere mate voordoen.
11

De kunstenaar en het monument

Handen, maar zijn het nog
handen?
verschrikte vingers in brons,
o beeld als een berg
o beeld dat meer dan een
beeld is!

Ontstaansgeschiedenis van
het Joods Monument in
Groningen. Zou het niet een
goed idee om een andere
plek te zoeken?

Riekus Waskowsky

door Huub Drenth
tegenkwam. Riekus, de dichter,
en Edu, de beeldhouwer. Door
Gerrit Komrij werd Riekus ooit
omschreven als iemand die “in
hoge mate de drang ontbeerde om
zich geliefd te willen maken”, en
dat was zonder meer een juiste
typering. Zijn broer Edu kende
ik minder goed maar ik twijfel er
eigenlijk niet aan dat de woorden
van Komrij evenzeer op hem van
toepassing waren. Want ook hij
had dat speciale vermogen om
Jan en alleman tegen zich in
het harnas te jagen, waarbij het
er weinig toedeed of het nou om
mede- of tegenstanders ging.

In het begin van de jaren zeventig
kwam ik vaak in café De Vlaamse
Reus in Groningen. Het was
een lange pijpenla waarvan het
interieur uit België afkomstig
was en dat, elke dag opnieuw,
afgeladen vol zat. In die woelige
jaren – het was de tijd van de
Vietnam-oorlog, lang haar en
universiteitsbezettingen – vormde
het een trefpunt van studenten,
kunstenaars en schrijvers en
het was dan ook daar dat ik de
gebroeders Waskowsky wel eens
12

Onafhankelijk kunstenaar
Edu Waskowsky was een gedrongen man met een volle baard
die op een uitdagende manier de
wereld inkeek. Hij was een rebelse,
eigengereide en onafhankelijke
kunstenaar wiens imago helemaal voldeed aan het beeld dat
er in die tijd van makers van
moderne kunst bestond. Geboren
en getogen in Rotterdam, vestigde
hij zich eind jaren vijftig in Groningen, eerst op het platteland
en later in de stad. Daar legde hij
zich vooral toe op het maken van
ruimtelijk werk, met name van
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metaalplastieken. Waskowsky
laste losse stukken metaal aan
elkaar en wel op zo’n manier dat
er grillige figuren ontstonden.
Her en der bracht hij er daarna
laagjes gesmolten koper op aan
en deze techniek zou als het ware
zijn handtekening worden. In de
loop van de jaren zestig begon
hij naam te maken en nam hij
deel aan regionale, nationale en
internationale tentoonstellingen.
Geschiedenis van de totstandkoming van het monument
Het verzamelde werk van de
dichter Riekus Waskowsky (19321977) is bescheiden van omvang
en ook is het nogal wisselend van
kwaliteit. De tijdgeest van de
zestiger en zeventiger jaren raast
er als het ware doorheen. Voor
de plastieken van zijn broer Edu
Waskowsky (1934-1976) geldt dit
niet. Diens beelden hebben niet
aan kracht en betekenis ingeboet.
Integendeel, nu zijn werk ontdaan
is van de historische context
waarin het tot stand kwam,
blijkt dat we te maken hebben
met een oeuvre van zeldzame
kwaliteit. Het Joods Monument
in Groningen, dat midden jaren
zeventig aan de Verlengde
Hereweg werd opgericht, vormt
daarin het absolute hoogtepunt.
De totstandkoming van dit
monument is gepaard gegaan
met onnoemelijk veel conflicten.
Tussen het verlenen van de opdracht aan Waskowsky in 1969
en de officiële onthulling ligt
een periode van acht jaar. Op
dat moment, we hebben het dan
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foto: Robert Mulder, Groningen

over 1977, was het project nog
steeds niet volledig voltooid maar
werd daar verder van afgezien
omdat de kunstenaar op de
laatste dag van 1976 plotseling
was komen te overlijden.
Ontwerp en conflicten
Waskowsky had een monument
ontworpen dat bestond uit een
zevental metershoge plastieken,
in de vorm van mensenhanden,
tegen een achtergrond van
betonblokken.
In een van de
handen, de hoogste, had hij een
menora uitgespaard, daarmee
verwijzend naar het joodse
karakter van het geheel.
In
Groningen waren tijdens de
Tweede Wereldoorlog ruim 3000
joden naar concentratiekampen
weggevoerd en het Comité Joods
Monument had, in samenwerking
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met de Gemeente Groningen, het
initiatief genomen om voor hen
een gedenkteken op te richten. Al
spoedig bleek echter dat zowel de
kunstenaar als de opdrachtgevers
zich behoorlijk vergist hadden in
de kosten en de tijd van uitvoering
van een dergelijk groot project. Ook
werd toen duidelijk dat er feitelijk
nooit een contract over deze zaken
was afgesloten tussen de partijen.
Waskowsky had zelf een methode
ontwikkeld om messingplaten aan
elkaar te lassen en die methode
was nogal tijdrovend. Zodoende
was hij gedwongen om bevriende
beeldhouwers en lassers in
dienst te nemen, waardoor hij in
aanvaring kwam met instanties
over het afdragen van sociale
lasten. Hierdoor stond hij er al
snel weer alleen voor. Omdat
alles zo traag verliep, en de
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begroting steeds opnieuw werd
overschreden, werd er op aandrang
van het Joods Comité op zeker
moment zelfs een professionele
‘kunstwerk-lasser’ aangesteld om
de vergroting van Waskowsky’s
schaalmodel uit te voeren.
Hetgeen een aantal rechtszaken
tot gevolg had omdat Waskowsky
het met de werkwijze van deze
lasser niet eens was. Uiteindelijk
toonde de Gemeente Groningen
zich bereid om het project van
het Comité Joods Monument over
te nemen en werd Waskowsky in
de gelegenheid gesteld om het
werk binnen het kader van de
Beeldende Kunstenaars Regeling
(BKR) af te ronden. Op het
moment van zijn dood, eind 1976,
waren er zes handen voltooid
vervolg op pagina 14
13

vervolg 'De kunstenaar en het monument'

en op sokkels geplaatst, over de
definitieve vorm van de zevende
had hij nog geen beslissing
genomen. Uit respect voor de
beeldhouwer werd toen besloten
om deze sokkel leeg te laten.
Waskowsky zelf als `laatste
slachtoffer’
In de tijd dat al deze conflicten
speelden zei Edu Waskowsky
vaak tegen zijn vrienden dat hij
zich het laatste slachtoffer van de
nazi’s voelde. Hij stamde af van
een joods-Poolse voorvader die
zich in de negentiende eeuw in
Nederland gevestigd had. Hij was
zich dan ook sterk bewust van het
lot dat zijn verre Poolse verwanten
tijdens de oorlog getroffen had.
Edu Waskowsky stond bekend als
iemand die als het ware verslaafd
was aan conflicten maar toch acht
ik het heel wel mogelijk dat het
juist deze hele persoonlijke reden
was waardoor hij ‘zijn’ Joods
Monument niet los kon laten en
er zich tot op het laatste moment
voor is blijven inzetten. Het was
iets dat meer en meer zijn leven
ging bepalen en waardoor hij
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nog maar amper aan het maken
van ander werk toekwam. Het
monument was zo groot van
opzet dat hij diep in zijn hart
geweten moet hebben dat hij het
niet alleen voor de weggevoerde
joden uit Groningen, maar in
feite voor alle joodse slachtoffers
van de nazi’s ontworpen had.
Dat besef je pas goed als je een
bezoek aan het monument brengt
en je tussen de sculpturen loopt.
Je voelt dan de ontreddering,
de angst, de woede, de wanhoop
en de eenzaamheid van al die
handen. En evenals Waskowsky
raak je verbijsterd door wat de ene
mens de andere aan kan doen.
Eromheen klinkt verkeerslawaai
maar binnenin het monument
heerst een soort van stilte. De
stilte van de afwezigheid en van
de dood en van de eeuwigheid.
Door dit alles heen fluistert de
hoop. Hoop gesymboliseerd door
een menora, uitgespaard in de
palm van een hand. Een hand in
overgave naar de hemel en het
licht gericht... Pal ernaast een lege
sokkel. Ook die is inmiddels een
belangrijk symbool geworden. Hij
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staat voor de onverzettelijkheid
van de kunstenaar die dit alles tot stand heeft gebracht en
die er, volgens velen, met zijn
leven voor betaald heeft.
Ook
hij heeft zichzelf gestalte gegeven. Onoverwinnelijkheid,
dat straalt dit monument uit.
Wat er ook gebeurt, welke duisternis ook over de wereld trekt,
altijd is er het ruisen van de
wind, altijd gloort het licht.
De juiste plek?
Men mag zichzelf de vraag stellen
of dit imposante gedenkteken
wel op de juiste plek staat. Ver
van het centrum van Groningen,
aan een drukke Hereweg, bijna
tegen de gevangenis aan, maakt
het een verdwaalde indruk.
Dat het om een belangrijk herinneringsmonument gaat blijkt
uit niets, parkeergelegenheid
is er bijvoorbeeld niet. Elk jaar
vertrekt vanaf hier, op de avond
van de vierde mei, een stille
omgang naar de Grote Markt en
het lijkt wel alsof het alleen op
die dag betekenis heeft. Terwijl
het alleszins een plaats is die
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bedoeld is om je terug te trekken
en te overdenken. Zo’n plek is het
nu niet. Op een andere locatie,
zoals in een rustig park, zou het
die functie wel kunnen hebben.

Dan zou het daadwerkelijk de
betekenis krijgen waarvoor het
opgericht is. En dan zouden zij die
door de nazi’s weggevoerd werden
en niet meer terugkwamen

– en met hen ook alle andere
slachtoffers van genocide – elke
dag van het jaar herdacht worden.

Foto: Robert Mulder, Groningen

DaF

24 ijar jaargang 17, nummer 3

15

Onthulling joods monument Ter Apel

Op woensdag 21 april jongstleden
werd in Ter Apel een joods
monument onthuld, dat herinnert
aan de 49 joodse plaatsgenoten
die in 1942 door de nationaalsocialisten
zijn
gedeporteerd
en in Polen omgebracht.
Na heel wat problemen in de
gemeenteraad aldaar en voortdurend lobbyen van een bijzonder
gemotiveerde groep mensen, is
het gelukt om het monument op
een prachtige plek te plaatsen in
de onmiddellijke omgeving van
waar vroeger de synagoge stond.
Het monument bestaat uit twee
granieten stenen. Op de grote
steen staat tussen de namen van
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de slachtoffers een fragment van
de voorgevel van genoemde synagoge. De kleine steen verwijst
naar deze synagoge gebouwd in
1883 en gesloopt in de jaren zestig.
In aanwezigheid van veel genodigden
en
schoolkinderen
die er aan hadden meegewerkt in een speciaal tentoongesteld project, werd het
onthuld door rabbijn Jacobs.
Hij verwees hierbij onder meer
naar het helaas oplevende antisemitisme in de wereld en ook in
Nederland. Daarom, aldus de rabbijn, is het goed om vooral ook bij
de jeugd steeds weer bekendheid te
geven aan de verschrikkingen van
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de jaren 1940-1945, zodat er nooit
vergeten zal worden wat er toen
met het Joodse Volk is gebeurd en
om er lering uit te kunnen trekken
voor het heden en de toekomst.
Bep Koster.
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Kosjere producten in Noord-Nederland

Graag willen wij bekendheid geven
aan een bijzonder initiatief van de
heer Joseph Pasternak uit Almere.
Sinds enige maanden reist hij
met een ‘rijdende winkel’ door
het noorden en oosten van ons
land. Hij verkoopt dan allerlei
kosjere levensmiddelen die hij
bij zich heeft in zijn auto en
levert de bestellingen af die
je van te voren per e-mail of
telefonisch bij hem kunt opgeven.
De producten zijn afkomstig
van Theeboom, slagerij Marcus,
of
andere
kosjere
winkels

Rectificatie
In het vorige nummer van
JaGDaF kwamen een paar ongerechtigheden
voor;
daarvoor
onze verontschuldigingen. De
techniek heeft niet verklapt
waar het precies misgegaan is.
Hier volgen – voor wie wil, en
voor wie nummer 81 heeft bewaard – herstelwerkzaamheden:

in Amsterdam, maar hij importeert ook zelf uit Israël of
Duitsland. Diepgevroren kip,
vlees e.d. brengt hij mee die je
zo weer in de diepvries kunt
leggen. Prima spul allemaal.
Als je iets nodig hebt en hij
heeft het niet in voorraad, zal
hij alle moeite doen om het toch
te kunnen leveren en het prettige is, dat je bij hem niet méér
betaalt dan als je het zelf ergens
gaat kopen, terwijl het als het
ware thuis wordt afgeleverd!
In Groningen komt hij tegen-

Bep Koster
Voor uw bestelling:
telefoon/fax: 036-5451829
mobiel: 06 2467 9354
e-mail:
joseph.pasternak@wanadoo.nl
adres: Henry Fondastraat 17,
1325 HK Almere

In ‘Men Neme’ staat op de eerste
regel op blz. 17 ‘juist wel bij te
halen’, deze zin had geschrapt
moeten worden, daarvoor in
de plaats had de volgende zin
opgenomen dienen te worden:
Om nog even op de moderne
voedingsleer terug te komen,

In het artikel ‘Een over-sjabbat in Groningen’ op blz. 10 is
een regel weggevallen onderaan
het eerste blokje tekst, boven
de foto, daar hoort te staan:
Folkingestraat; rabbijn Jacobs en
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woordig eens per 14 dagen op de
woensdagmiddag om ± 17.00 uur.
Meestal komt hij dan even bij mij
voor de deur staan en de mensen
die wat nodig hebben of wat besteld hebben komen hier dan
ook even naar toe, maar andere
afspraken kunnen natuurlijk
daarover gemaakt worden.
Op deze manier wordt het
weer een stukje eenvoudiger
om in het ‘verre’ noorden een
kosjere huishouding te voeren.

RL
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Sjawoe’ot

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

“Eet een derde, drink een derde
en laat een derde van je maag leeg
zodat je als je boos bent die ruimte
op kunt vullen.” (uit de Talmoed)
Als dit nummer van JaGDaF verschijnt op 15 mei/24 Ijar is het de
39ste dag van de Omer – tussen
Pesach en Sjawoe’ot worden er
49 dagen afgeteld, 7 weken. Het
woord omer slaat op een speciale
gerstmaat. Met Pesach wordt de
eerste gerst rijp en in de tijden
van de Tempel in Jeruzalem,
werd een eerstelingengave, in de
hoeveelheid van een omer naar de
Tempel gebracht. Tellend vanaf de
tweede dag van Pesach, zeven weken lang, dus na 49 dagen, werd
ook de tarwe rijp. Op de vijftigste
dag begon dan de oogsttijd van het
graan. Feestelijk werd op die dag
een wijdingsgave van de zeven
soorten vruchten die het land rijk
is (tarwe, gerst, druiven, vijgen,
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olijven, granaatappels en dadels)
in de tempel gebracht. Het feest
dat op deze vijftigste dag begint
heet
Sjawoe’ot
(Wekenfeest),
wat in het Nederlands letterlijk weken betekent; dit jaar
beginnend op 26 mei/6 Siewan.
De typische viering als landbouwfeest kon natuurlijk tijdens de
Diaspora niet gevierd worden.
Om toch de geest van het feest
te handhaven, worden de sjoel en
huizen met veel bloemen – vooral
rozen – en veel groen versierd.
Het boek Ruth
Op Sjawoe’ot wordt het boek Ruth
in sjoel gelezen, want het verhaal
speelt zich af in de velden van
Beth Lechem tijdens de oogsttijd
– van de oogst van de gerst tot na
de oogst van de tarwe. Bovendien
is het ook het verhaal waarin
Ruth zich bij het volk van Israël
voegde en de geboden van de Tora als haar eigen aanvaardde.
Weet u het nog? Ruth wil niet
terugkeren naar Moab, maar bij
haar schoonmoeder blijven: “…
want waar gij zult heengaan, zal
ik ook heengaan, en waar gij zult
vernachten, zal ik vernachten; uw
volk is mijn volk, en uw God is
mijn God. Waar gij zult sterven,
zal ik sterven. (Ruth 1:16-17)
Heel toepasselijk werden deze
woorden geciteerd
tijdens de
inzegening van het huwelijk van
Willem-Alexander en Maxima.
En via dat chique huwelijk kom ik
even op mezelf als naamgenoot van
Ruth de Moabitische uit de Tenach.
Ik ben me er mijn levenlang
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van bewust geweest dat mijn
moeder z.l. mij de naam Ruth
gegeven heeft. Niet omdat ik van
Moabitische afkomst ben, maar
omdat zij de moed en trouw van
deze buitengewone vrouw bewonderde. De oudtestamentische
Ruth gaf de rijkdom van Moab
met zijn aardse gemakken op om
in plaats daarvan te kiezen voor
een leven in armoede, echter met
de geestelijke rijkdom van Israël.
Mijn moeder was een zeer idealistische, zionistische, socialistische en wijze vrouw die zielsveel
van het land Israël hield; ze is
vlak voor de Zesdaagse Oorlog
overleden. Wij waren niet religieus thuis, traditioneel heet
dat, geloof ik. Eén van haar manieren om ons ‘bij de les van het
Jodendom’ te houden was ons
direct na de oorlog voor te lezen
uit een van de weinige boeken die
zij overgehouden had, een kinderbijbel. We hingen aan haar lippen,
vergoten tranen bij Jozef die in de
put werd gegooid door zijn broers,
bewonderden Daniel. Het verhaal
van Ruth las ze speciaal voor mij
voor; ik voelde me dan trots dat zij
mij zo had genoemd en ze heeft
me altijd voorgehouden dat zij mij
niet voor niets zo had genoemd.
Wij hadden ook joodse les, aan
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de Tora, gegeven aan de joden op
de berg Sinaï; de Tora, het boek
dat de Tien Geboden beschrijft
Met deze gebeurtenis begint het
geestelijk leven van het volk Israël.
En zo zou ik nog veel meer
vooronderstellingen kunnen noteren. Tenslotte wil ik u echter
toch twee van de vele speciale
Sjawoe’ot-recepten geven (geen
kwarktaart, blintzes of melkpudding). Aangezien eieren ook
wit zijn, ga ik nog even door
met een recept voor eieren.

Ruth raapt aren op het land van Boaz

huis, op zondagmorgen, van ‘het
boterkoekmannetje’, zo noemden
we hem; nee, we vonden het
niet leuk. Maar met Sjawoe’ot
kreeg ik een witte jurk aan en
een bloemenkrans op mijn hoofd.
Dat witte jurkje was nog niet zo
eenvoudig aan te komen direct na
de oorlog, we hadden geen (eigen)
kleren, maar mijn moeder rustte
niet tot ze voor mij en de andere
meisjes die toen bij ons in huis
waren witte jurkjes had geleend.
Tegenwoordig denk ik onwillekeurig wel eens aan een andere parallel. Immers, ben ik eigenlijk niet
ook een ‘allochtoon’? Geboren in
Palestina. Het lot heeft bepaald
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dat wij in 1940 als gezin niet terug konden keren naar Palestina
maar in Nederland moesten blijven; toegegeven – uiteindelijk
ben ik aardig geïntegreerd...
Terug naar de keuken
Aangezien dit nu eenmaal
een culinaire rubriek heet te
zijn, kom ik op de bete-kenis
van zuivelproducten die met
Sjawoe’ot gegeten worden. In
voorgaande jaren ben ik daar
verschillende keren op ingegaan.
‘Honing en melk is onder uw tong’
(Hooglied 4:11) Het wit van de
melk kan worden gezien als een
symbool voor de zuiverheid van
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Ooit in een kibboets met Sjawoe’ot
kregen we, na de optocht van de
kinderen op trekkers, allemaal
met bloemenkransen op het hoofd
en in het wit gekleed, geoogste
tarwe en vruchten uitgestald op
de wagen erachter, gevulde eieren.
Toen was er nog een chadar-ochel
(gemeenschappelijke eetzaal)
waar door iedereen gegeten werd
en waar dergelijke festiviteiten
plaatsvonden. Ik zie het nog voor
me: op de tafels stonden bladen
met een eindeloze hoeveelheid
gevulde eieren, vruchten en
verschillende soorten miets (sinaasappel- en grapefruitsap).
Toen ik afgelopen oktober een
dag of tien in Matsoeba (kibboets in de westelijke Galiel)
verbleef, stond het chadar-ochel
er leeg en verlaten bij, niet meer
in gebruik, verleden tijd. Ook
het Beth Tarboet (Cultuurhuis)
was in de aanbieding… ach ja,

vervolg op pagina 20
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Men Neme

het verleden wordt geschiedenis!
Die gevulde eieren zou ik
ongeveer zo klaarmaken:

3 theelepels geraspte ui
2 koppen geraspte kaas
zout, versgemalen peper

Gevulde eieren met dillesaus
Benodigdheden
6 hardgekookte eieren (of zoveel
als u wilt)
2 eetlepels fijngehakte gepekelde
augurken (zoetzuur kan ook, lijkt
me, maar in Israël zijn de augurken meestal zout)
3 eetlepels roomkaas
1 eetlepel mosterd
zout en peper
Werkwijze
Halveer de eieren en wip de dooiers eruit. Meng de dooiers met de
augurken, roomkaas, mosterd,
zout en peper. Vul hiermee de gehalveerde eiwitten en laat ze in de
koelkast opstijven. Dien de gevulde eieren op met de dillesaus.

Werkwijze
Verwarm de over voor op 180 graden. Meng rijst, wortelen, eieren
en room; voeg zout, peper en de
helft van de geraspte kaas toe.
Roer goed door elkaar en doe het
mengsel in een ingevette ovenschaal. Strooi er de rest van de
kaas over en zet het gerecht 50
minuten in de oven (niet te hoog,
want dan verbrandt de kaas).
De tafel met bloemen en groen
versieren op een wit tafelkleed
en u bent klaar voor Sjawoe’ot!
Eind mei kan het heerlijk weer zijn,
dus wie weet, kunt u deze feestelijke maaltijd buiten of op het balkon nuttigen. Mij lijkt een fruitige
witte wijn erbij een fleurig geheel.

Voor de dillesaus
1⁄4 kop (eigengemaakte) mayonaise
1⁄2 eetlepel fijngehakte uit
1 flinke eetlepel verse fijngehakte
dille
zout
Meng alles doorelkaar en serveer
de saus bij of op de eieren.
Gegratineerde rijst met kaas
Benodigdheden
2 koppen (of meer) gekookte rijst,
welke u maar wilt, ik denk dat
witte rijst het beste is
fijngeraspte wortelen, 1 of 2 koppen (in het recept dat ik vond,
staat 3 koppen, lijkt me erg veel)
2 eieren, losgeklopt
1⁄2 kop slagroom

20

De Tien Geboden

15 mei jaargang 17, nummer 3

JaG

Vraag
Als joodse religieuze boeken
(choemasj, sidoeriem, Tora,
etc.) oud zijn en afgedankt
worden - oud papier -,
moeten ze dan begraven worden, en zo ja, hoe en waar?
Antwoord
Ze worden begraven op een joodse
begraafplaats. Soms diept men
een graf wat dieper uit en soms
graaft men een aparte kuil.
Het is uit respecte voor onze religieuze literatuur dat we ze niet
zomaar weggooien, maar begraven.
Shimon Evers
Vraag
Het schijnt dat in iedere
synagoge een stukje muur
onafgemaakt moet zijn, is
dat zo, en zo ja waarom?
Antwoord
Sinds de verwoesting van de
Jeruzalemse Tempel in de eerste
eeuw van de jaartelling is het
besef gegroeid dat een synagogegebouw niet mag worden opgevat als
vervanging van de Tempel. Een
synagoge kan worden gedecoreerd
en zelfs beschilderd met menselijke
afbeeldingen zoals in het Syrische
Dura-Europos.
Mozaïekvloeren
werden toegestaan met daarop
de tekens van de Dierenriem zoals in de Galileese voorbeelden
van Beit-Alpha en Sepphoris.
Het eerste kenmerk van de
ondergeschiktheid van iedere
synagoge aan de verwoeste Tempel is de oriëntatie: overal ter
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wereld hebben synagogen een
‘oostwand’ waar de Torakast
wordt geplaatst. In Bagdad en
Teheran zijn deze muren dus
westwaarts gericht. In Jeruzalem
zelf staan alle synagogen in de
richting van het Tempelgebied.
Al vroeg werd bepaald dat in een
synagoge geen muziek kan en
mag worden gemaakt met instrumenten, omdat dit te veel aan het
Tempelorkest deed denken zoals
dit in de boeken der Koningen en
Psalmen wordt vermeld. Uit rouw
om de verwoesting wordt tot aan
de moderne tijd geen muziek gemaakt in synagogen. Des te verbazender lijkt het dat in de moderne
periode vooral in Duitse synagogen muziek weer werd toegestaan.
Voorzangers en zangkoren werden
begeleid door orgelmuziek, een
duidelijk voorbeeld van christelijke invloed. Bewust werd de herinnering aan de Jeruzalemse
Tempel vervangen door de term
Tempel ook op de Duitse synagogengebouwen toe te passen. In
de Verenigde Staten is het nog
steeds heel gewoon te zeggen: “I
am going to Temple”, dat wil zeggen, “Ik ga naar de synagoge”.
Ook een andere rouwgewoonte
is nog steeds van kracht: het opzettelijk achterwege laten van stukadoorswerk of metselwerk, zodat
de synagoge als gebouw niet de
perfectie krijgt die de Tempel ooit
gehad zou hebben. Om een dergelijke plek te markeren worden op een
gedenksteen de woorden zekher lechorban toegevoegd, ‘herinnering
aan de verwoesting’. Hier en daar
zijn dergelijke gedenkstenen be-
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waard gebleven. De meeste synagogen voldoen als vanzelf aan deze
herinnering als gevolg van achterstallig bouwkundig onderhoud!
Wout van Bekkum
Vraag
Waar komt de davidster
- Magen David - vandaan?
Antwoord
In de Encyclopaedia Judaica, deel
11 (kolom.687-697, 3 blz. illustraties) staat de hele geschiedenis van
de Magen David uitgespit vanaf
de Bronstijd (duurde in Voor-Azië
en Egypte van ca. 3000 tot ca.
1200 v.Chr., in West-Europa van
ca. 2000 tot ca. 700 v. Chr.) tot aan
Frans Rosenzweig. Rosenzweig gebruikte het als symbool voor nieuwe hoop en een nieuwe toekomst
voor het Joodse Volk in Der Stern
der Erlösung (1921); waarin hij
zijn filosofische ideeën over de
betekenis van het Jodendom en
de relatie tussen God, de mensheid en de wereld uiteenzette.
Het oudste voorbeeld staat
ontegenzeggelijk op een zegel
uit de 7e eeuw v. Chr., gevonden in Sidon, toebehorend
aan ene Joshua B. Asayahu.
Ten tijde van de Tweede Tempel
werd het hexagram (zespuntige
ster, gevormd door twee gelijkzijdige driehoeken met hetzelfde centrum en in tegenovergestelde richting geplaatst) zowel door joden
als niet-joden gebruikt, evenals
het pentagram (vijfpuntige ster).
vervolg op pagina 22
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In de synagoge van Kfar Nachum
(Capernaum, 2e of 3e eeuw voor
Chr.) vond men het hexagram zij
aan zij met het pentagram en de
swastika op een fries (rand onder
het dak van een groot gebouw).
Eigenlijk begon het pas als een
magisch teken te verschijnen
in de vroege Middeleeuwen.
De eerste keer dat het hexagram
Magen David werd genoemd was
in het kabbalistische werk van de
kleinzoon van Nachmanides, Sefer
Ha’Gvul, in de vroege 14e eeuw.
Aan het eind van de 17e eeuw was
het hexagram meer een alchemistisch symbool voor de harmonie
tussen water en vuur, zonder invloed te hebben in joodse kringen.
De joden zochten naar een indringend en eenvoudig symbool, zoals
het kruis voor het christendom. In
1822 werd de davidster gebruikt
op een mantel van de familie
Rothschild toen ze tot de adelstand verheven werden door de
Oostenrijkse keizer. Vanaf 1840
signeerde Heinrich Heine zijn
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De Magen David gebruikt als een basisontwerp voor een kabbalistische tekening. Italië, 17e eeuw. Vroegere Feinberg Collectie, Detroit.
Foto: Manning Bros. Highland Park, Mich.

correspondentie van Parijs in de
Augsburger Allgemeine Zeitung
met een Magen David in plaats
van met zijn handtekening; opmerkelijk, gezien zijn bekering!
Na dit incidentele gebruik werd de
Magen David overgenomen door
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de Zionistische Beweging. Het
allereerste nummer van Herzl’s
zionistische krant Die Welt droeg
de Davidster als symbool. Zo werd
de Magen David het symbool
van nieuwe hoop en een nieuwe
toekomst voor het Joodse Volk.
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites
Hollywoodsterren op de Tempelberg
De Britse filmregisseur Guy
Ritchie, bekend bij de filmfans
van Snatch en Lock, Stock and
Two Smoking Barrels en nog
beter bekend als de echtegenoot
van de beroemde zangeres Madonna, komt volgende maand met
zijn filmploeg en een aantal wereldbekende filmproducers naar
Israël voor de voorbereidingen
van zijn nieuwe film over de
joodse staat. Tevens zal zijn
echtgenote Madonna deze zomer
het producers team versterken.
De film zal de schoonheid van Israël en haar historische plekken
laten zien, haar prachtige natuurgebieden
en
toeristische
trekpleisters. Na het arriveren
van Madonna in Israël zal het
sterrenpaar de gast zijn van het
Ministerie van Buitenlandse
Zaken en het Ministerie van
Toerisme. Men verwacht ook
dat Guy Ritchie en Madonna
de minister van toerisme Beni
Alon
persoonlijk
zullen
ontmoeten, aldus Israland News.
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E-mail aan G’d
Het Israëlische telefoonbedrijf
Bezeq kondigde vorige week het
begin van de nieuwe service
aan. Vanaf nu kan iedereen een
elektronisch
bericht
(e-mail)
schrijven, waarvan de uitgeprinte
versie in de Klaagmuur in Jeruzalem gestopt zal worden.
Daarvoor bestond er ook al een dergelijke service van Bezeq, alleen
met behulp van een fax. Men
kon een faxbericht achterlaten,
dat later naar de Klaagmuur
werd gebracht. Deze service was
echter niet erg populair – Bezeq
kreeg maar rond de tweehonderd
faxen per week. Bezeq hoopt
dat nu met het aanbieden van
de elektronische communicatie
met de Allermachtige, de nieuwe
service meer gebruikt zal worden.
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De afdeling statistiek van Bezeq
heeft bekend gemaakt dat de
meeste berichten uit de Verenigde
Staten en West-Europa Bezeq
komen; men overweegt nu toch
maar een website in verschillende
talen, waarvandaan een e-mail
direct aan de Eeuwige gestuurd
kan worden, aldus Mignews.
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Interview Aharon Appelfeld

Omdat Erik Kweksilber enige
tijd stopt met zijn rubriek ‘Boekennieuws’, leek het ons een
goed idee het hiernavolgende
interview over te nemen, dat
Ari Shavit hield met Aharon
Appelfeld in Ha’Aretz, Israëls
meest prestigieuze dagblad.
Dit interview stond ook in de
literatuurbijlage van het NIW
(Nieuw Israëlietisch Weekblad)
van 2 april 2004. Het interview
werd vertaald door Jitschak
J. Moëd, hij gaf toestemming
voor overname in JaGDaF.
Ha’Aretz – sjabbatbijlage 15
februari 2004
Ari Shavit – Het gaat niet goed
met de Joden
Aharon Appelfeld is alsmaar
bang. Ook als hij in zijn
Jeruzalemse café aan zijn
30ste boek werkt, vermengt
zich bij hem het gevoel van
het joodse lot met de angst
voor de volgende aanslag;
zo langzamerhand krijgt hij
er best genoeg van om van
iedereen te horen hoe slecht
het met de Palestijnen gaat,
en hoe goed met de Joden.
Hij zal het niet openlijk bekennen,
maar in zijn eigen ogen is hij
literair een familielid van Marcel
Proust. In de dertig boeken die hij
sinds de vijftiger jaren geschreven heeft, probeert hij, op zijn
eigen manier, de verloren tijd
terug te vinden, de teloorgegane
wereld van gisteren op te sporen,
het harde Iwrit van Jeruzalem te
verzachten en terug te brengen
naar de Karpaten. Naar die
joodse rijkdom van toen, naar
die joodse pijn van toen, naar de
joodse totaliteit, naar opa en oma
en, natuurlijk, vader, moeder,
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naar alles dat weggevaagd is.
Het boek dat hij deze week
gepubliceerd heeft, Wilde Groei,
gaat niet over de Sjo’a. Het is
een haast mythologisch verhaal
over de verboden liefde van twee
Joden, een broer en een zuster, in
de Karpaten aan het begin van de
19e eeuw. Deze nieuwe roman zal
waarschijnlijk weinig veranderen
aan de jarenlange ambivalente
houding in Israël t.a.v. Appelfeld.
Zelfs nadat hij internationaal
erkenning had gekregen, werd
hij hier beschouwd als ‘een
andere’. Geen oproerkraaier,
maar niet echt een zionist; hij
hoort er niet bij – maar staat
er ook niet buiten. Een Jood.
Mag ik je vragen over jouw
duivels en demonen?
“Wat daar gebeurd is. Ik was
acht jaar toen de Duitsers en
de Roemenen het dorp van mijn
grootouders binnenvielen. Het was
toen nog geen geïndustrialiseerde
moordpartij. Zij gingen gewoon
van huis tot huis en doodden. Ik
lag in mijn bed en mijn vader was
in de binnentuin. Ik hoorde het
gegil. De schoten en het gegil.
Wat daar precies gebeurd is
weet ik tot vandaag niet. Ik had
er achter kunnen komen maar
dat wou ik niet. Mijn moeder
was een heel knappe vrouw”.
Beleef je dat nog steeds? Dagelijks?
“Ik zorg ervoor dat ik er niet
aan verslaafd raak. Ik laat mij
niet overmeesteren door die innerlijke stemmen. Ik denk dat
dat gevaarlijk is. Maar je mag
het ook niet allemaal in de kelder wegsluiten. De meeste overlevenden van mijn generatie
hebben al hun herinneringen
in de kelder opgesloten. En als
een mens zich geheel losmaakt
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van zijn verleden, het verleden
uitvlakt, dan is het resultaat
- psychische invaliditeit, en ook
culturele invaliditeit. In mijn
ogen is de belangrijkste ziekte
van de Israëlische maatschappij
het gevolg van het feit dat zovelen
zich geheel losgekoppeld hebben
van hun verleden; zij hebben
hun verleden verbannen. Ik heb
ervoor gekozen dit niet te doen”.
Er wordt jou verweten dat je je
te veel met de Sjo’a bezighoudt.
Dat je steeds bezig blijft met die
Midden-Europese wereld die in
de Sjo’a verwoest is. Over het
bruisende, levenslustige huidige
Israël schrijf je heel weinig.
“In mijn ogen is het gebrek aan
continuïteit het probleem bij uitstek van de Israëlische cultuur
en de Israëlische psyche. Er is
immers geen organische en evolutionaire ontwikkeling vanaf
het joodse verleden naar het
Israëlische heden geweest. Het
zionistische en het Israëlische
verhaal vertoont geen affiniteit
met het grote kader van het
joodse verhaal waarin het
thuishoort. Er is hier te veel
lokalisme, te veel hier en nu.
…. Als ik over mijn ouders
en grootouders en ooms en
tantes schrijf, dan houd ik
ze in leven, zo zijn ze niet
helemaal dood, zodoende is de
dood niet absoluut en heeft die
ook niet het laatste woord.”
Zie jij daarin een algemene
conclusie, een culturele suggestie?
“Kijk, in het zionisme zat een
agressief element. Het vocht
tegen de Jiddisje taal, tegen het
Galoet en tegen de joodse rijkdom.
Ik begrijp dat dat destijds nodig
was. Maar per saldo betalen
wij daar nu een enorme prijs
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voor. Die prijs bestaat uit de
vernauwing van de joodse ziel.
Met mijn schrijven probeer ik
juist die ziel meer ruimte te
bieden. Ik ben geen ideoloog.
Ik ben ook geen polemicus.
Ik probeer slechts de volle ingewikkeldheid van het joodse
verhaal te bevatten. Ik probeer de
moderne joodse ziel te begrijpen
in al zijn verschijningsvormen.
Ik voel een band zowel met de
jiddisjisten als met de zionisten,
met de communisten en met de
assimilanten. Want ik heb ze
daar gezien. Ik heb ze allemaal
zien sterven in dezelfde put.
Daarom heb ik sympathie voor
ze. En ik ervaar dat zowel
Agoedat Yisra’el als HaSjomer
HaTsa’ier deel uitmaken van
het joodse lot. Kafka en Rosa
Luxemburg en ook Ariël Sharon
zijn
onderling
verschillende,
moderne, reacties op het joodse
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lot. Zij zijn allemaal onderdelen
van hetzelfde, joodse, verhaal.”
Eigenlijk verwijt je de Israëlische
cultuur dat ze zich afgesloten
heeft van de joodse geschiedenis,
van de ironie en van het
medeleven, van de esthetiek en
van het ruime denken van het
moderne Europese Jodendom.
“Juist. Er was hier een ontwikkeling naar een soort primitivisme,
een poging tot amputatie van de
innerlijke organen van de ziel.
En dat leidt tot invaliditeit. Een
zware culturele invaliditeit. En
daarom denk ik dat het Joodse
volk vandaag een tweeledige
existentiële strijd voert. De eerste
strijd gaat om het fysieke bestaan,
tegen de arabieren, en een tweede
strijd om de ziel, tegen zichzelf.
De identificatie van het jodendom
met de godsdienst, waarvan men
zich wenst te distantiëren, schept
24 ijar jaargang 17, nummer 3

hier een heel moeilijk vacuüm.
Daarom hebben we hier te maken
met een black hole t.a.v. de identificatie. Er bestaat hier een diepe
afwijzing van alles was joods is.
Maar zonder joodse identiteit in
wat voor vorm dan ook, kunnen
we niet bestaan. Dan zal er in
Israël geen bestaansreden meer
zijn. Een maatschappij zonder
echte wortels is immers ook een
maatschappij zonder toekomst.”
Laten we eens overstappen naar
de eerste strijd. De strijd om het
fysieke bestaan. Hoe kijk jij tegen
het Joods-Arabisch conflict aan?
“ … Arabische intellectuelen
die ik in Oxford en in Harvard
ontmoette vonden dat wij niet
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hier maar in Europa thuishoren.
… Er waren ook lieden bij die
het op iets humanere wijze
uitdrukten: ‘Willen jullie echt
dat het jullie vergaat zoals met
de kruisvaarders is gebeurd ?’
Ergo – zij kijken tegen ons aan als
tegen de kruisvaarders. En het
imago van Salah-a-Din verjaagt
die kruisvaarders. Dat is een
heel sterk imago, vol hartstocht.
Uit mijn ervaring ken ik de
macht van die hartstocht. Die
hartstocht zegt: ‘ga hier weg’”.
Is dat dan echt jouw beeld van het
conflict? Geloof jij dat alle arabieren
ons hier weg willen hebben?
“Ik ben ervan overtuigd dat
er in de Arabische wereld
best veel humane gevoelens
bestaan; ze zijn mij niet bekend.
…. Maar ik geloof wel dat er
een dergelijk, door hartstocht
gedreven, verlangen bestaat,
en dat is krachtig. Daarom ben
ik ook niet bereid de modieuze
salon-achtige beeldvorming te
accepteren die onze pers ons
over het conflict voorschotelt.”
Hoe ziet die salon-achtige beeldvorming er volgens jou dan uit?
“De beeldvorming stelt dat het
slecht gaat met de Palestijnen en
dat het goed gaat met de Joden.
Zij hebben het slecht en wij hebben het heerlijk. Dat accepteer ik
niet. Ik wil best geloven dat het
daar slecht is, maar dat het hier
goed zou gaan klopt niet. En dat
niet alleen omdat er dagelijks
mensen opgeblazen worden, maar
omdat dit volk zich niet lekker
voelt. Een volk dat met zichzelf
in de knoop zit. En iedereen wil
uit die kwalijke cirkel weg. Er
zijn tekenen van desintegratie”.
Zie je het hier echt uit elkaar vallen?
“Toen ik in 1946 hier kwam
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was er een gevoel van een soort
saamhorigheid van de stam. Ook
toen alle Arabische staten Israël
overvielen was er ergens een
gevoel van hoop, van toekomst.
Er was een sterk bewustzijn van
ons gelijk. Sindsdien hebben we
het gevoel verloren dat we op de
weegschaal aan de juiste kant
zitten. En nu leven we in een
voortdurend schuldbewustzijn. …
In het buitenland beschouwt men
ons als een sterke militaristische
maatschappij, belust op land,
dorstig naar bloed. Een soort
Sparta waar iedereen soldaat is.
Waar iedereen een waanzinnige patriot is, in de tank stapt die naast
de deur staat en naar Nabloes
rijdt. Maar dat is niet wat ik om
mij heen zie. Ik zie geen Sparta.
Ik zie een vluchtelingenkamp.
Ik zie immigranten. En ik zie
dat er geen gevoel is voor de
collectiviteit. Er is geen gevoel
voor de aarde. De poging van het
zionisme om wortel te schieten
in de bodem is verdwenen. Er
is weliswaar fanatisme maar
dat zit in de marge. En het gaat
niet goed met ons, het gaat
niet goed met ons. Het volk is
geen eenheid binnen zijn eigen
identiteit, ons volk zoekt een
weg. Een volk dat niet weet hoe
het met zijn lot om moet gaan.”
Als je om je heen kijkt,
zie je dan soms een getto?
Er zijn Amerikanen die soms
zeggen dat Israël een bewapend
getto is. Dat is zo. Ze bedoelen
het in negatieve zin, maar het
is niet uitsluitend negatief.
Wij zijn bewapend. Een getto,
maar met wapens. Maar als
ik naar dat bewapende getto
kijk, dan zie ik hoe zwak dat is.
Want iedere ochtend en iedere
avond gilt de wereld tegen ons
dat wij een besmet wezen zijn,
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slecht, verdraaid, ziekelijk. Als
iedereen je dan dagelijks vertelt
dat je zo slecht bent, dan moet
je wel van staal zijn om zelf niet
aan te voelen dat je inderdaad
echt slecht bent. En wij zijn
niet van staal. Dan vragen de
mensen hier zich af wat zit er
in ons, wat is er slecht aan ons”.
Is dat ook jouw persoonlijke reactie?
“Als ik naar mijn eigen geschiedenis kijk, een kind uit een geassimileerde familie die in de
oorlog in zijn eentje in de bossen
zwierf als een klein diertje, als
een soort veldmuis, dan dank ik
onze lieve heer dat hij mij niet tot
zelfhaat heeft gebracht. God zij
dank heb ik mezelf geaccepteerd
zoals ik ben, als gevolg van al die
ervaringen bestond er immers
een groot gevaar voor zelfhaat.
Wie wil dat? Wie wil er een klein
diertje zijn? Aan het einde van
de oorlog was er dus niet veel
voor nodig om je zelf te gaan
haten, je ouders te gaan haten,
die heel vervloekte stam te gaan
haten. Maar ik heb die verleiding
weerstaan. Ik besloot om mijn
verleden met liefde te accepteren
en de mensen die dat samen
met mij overleefd hebben lief te
hebben. Niet voor mijn jood-zijn
te vluchten naar het eind van de
wereld. Niet naar Nieuw-Zeeland,
niet naar de kibboets. Maar om
juist die vluchtelingen en die
immigranten lief te hebben,
die stam die zowel achtervolgd
wordt door de buitenwereld als
van binnenuit. Gehaat door
anderen en gehaat door zichzelf.”
Ben jij echt van mening dat
wij aan zelfhaat lijden? Is
dat de werkelijkheid, een feit?
“Zeker. … Vanaf de dag dat wij
voet hebben gezet in Europa
waren wij moordenaars van god,
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dat was het verhaal. De kern
van het Europees-joodse verhaal,
dat zat ze in het bloed. Want
wie god vermoord heeft, kan
niets goeds in zich hebben. Wat
echter nog erger is, is dat wij dat
geïnternaliseerd hebben. En we
zijn zelf gaan geloven dat we echt
fout zijn, dat we iets verwrongen
in ons hebben. En we zijn een
volk geworden dat vervolgd wordt
door de buitenwereld, maar ook
door zichzelf. We zijn een stam
geworden die zichzelf tracht te
ontvluchten. En daarvandaan
de behoefte om een innerlijke
jood te vinden, de schuldige.”
Waar heb je het over?
“Neem eens de Ostjuden als voorbeeld. Toen de Joden in Duitsland
aanvoelden dat zij eindelijk met
twee benen in de Duitse cultuur
stonden, kwamen opeens die Joden uit het oosten, de ene met
een baard, de andere met pijes
en liepen luidruchtig op straat
met veel lawaai en veel kinderen.
Er brak paniek uit: die stinkende
lieden zijn er weer. En er was
een angstreactie: we willen die
Ostjuden niet. We willen jullie
niet zien. Jullie brengen ons in
gevaar. En dat ging steeds maar
door. En het bestaat ook vandaag.
Ook in Israël. En dat verklaart die
verschrikkelijke vrees voor Me’ah
She’arim. Want die moderne
joden willen geen joden zijn. Zij
vluchten van hun jood-zijn. En
alles wat hen dwingt om aan hun
jood-zijn herinnerd te worden vinden ze afstotend. Wekt walging
bij ze. Vinden ze onesthetisch.”
Dus eigenlijk is het verhaal van
de moderne Jood het verhaal
van de vlucht van het Jood-zijn?
“Absoluut. Alle moderne joodse
bewegingen hebben eigenlijk het
antisemitisme geïnternaliseerd.
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De haskalah (verlichting)? Wees
zo min mogelijk joods. Thuis is het
prima maar buiten moet je je als de
anderen gedragen. Communisme?
Weg met dat nationalistische
stammengedoe. Zionisme?
Normaal worden, afstand doen
van de joodse ingewikkeldheid en
rijkdom, schoenmakers worden,
timmerlieden,
landarbeiders,
normaal zijn. Maar per saldo
waren al die inspanningen niet
meer dan mislukte pogingen
om afstand te nemen van het
joodse lot. Die zijn niet gelukt
en konden ook niet lukken.
“Ik herinner mij dat in het
vluchtelingenkamp bij Zagreb,
na de oorlog, stond er een groep
die een tiende man zocht voor
het minjan; ze haalden mij erbij.
En opeens voelde ik iets van
geestelijke verheffing. Al stond
ik er eigenlijk heel ver van, al
kwam ik uit een geassimileerd
gezin. Een gezin dat onderweg
was naar buiten, onderweg om
helemaal Europees te worden.
Maar op dertienjarige leeftijd
voelde ik opeens dat ik weer op de
weg terug was, dat het betekenis
had, dat ik geen uitschot ben,
dat die mensen, die Joden,
geen uitschot zijn, maar het tegenovergestelde. Mensen die
een enorme beproeving hadden
ondergaan,
misschien
groter
dan henzelf. Daarom konden
ze hem niet aan, daarom leken
ze zwak, soms zielig, geslagen.
Toen ze me later hier voorhielden
dat ik me ervan moest verwijderen, moest vergeten, kon ik
dat niet accepteren. Ik begreep
dat het een onderdeel vormde
van het grote verhaal. En ik
verkoos om daar deel van uit
te maken. Ik koos ervoor om te
trachten het te vertellen. En in
al mijn schrijfwerk en gedurende
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mijn hele leven probeer ik van
die zielepoot te houden, van die
vervolgde, van die lepralijder”.
Het Europese alibi
Voel je vandaag dat ons verhaal
- als bezetter, als machtige
mogendheid, nog steeds een
verhaal van slachtoffers is?
“Wij zijn geen rechtvaardigen, wij
zijn geen engelen, maar toch gaan
er nog steeds geen treinen van
Djenin naar concentratiekampen
in de Negev. Maar toch vinden
de Guardian en de Le Monde
dagelijks dat ze die vergelijking
moeten maken. Te vertellen dat
de Joden een beetje op nazi’s
lijken. Niet helemaal, maar een
beetje. En als ik dat zo zie, dan
stel ik dat het heel diep in de
Europese cultuur zit. De drang
om ons te demoniseren zit heel
diep. Want Europa heeft zichzelf
nooit ter verantwoording geroepen
over wat er tussen 1939 en 1945
gebeurd is. Het waren immers
niet alleen de nazi’s, niet alleen
Duitsland. Uit Frankrijk werden
de vrouwen en de kinderen openlijk weggevoerd. In het hele continent is er gecollaboreerd. En dat
gebeurde niet in Zambia, niet in
Nicaragua maar in het hart van
Europa. En omdat ze tot heden
ten dage geen bekentenis hebben
afgelegd, hebben de Europeanen
de behoefte om te verkondigen
dat de Joden niet beter zijn dan
zij, Integendeel, nog slechter.”
Als je dat proces bekijkt, maakt het
je bang? Roept het associaties op?
“… Europa zou zich eigenlijk
verantwoordelijk moeten voelen
voor ons, hun slachtoffers, en
ons moeten beschermen. Maar
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Vervolg 'Interview Aharon Appelfeld'

in plaats daarvan zegt Europa
tegen ons: ‘jullie zijn eigenlijk
nazi’s. Destijds hadden jullie de
mogelijkheid niet, maar nu heb
je die wel en nu treden jullie op
als nazi’s’. En als ik dit proces
in aanschouw neem, begrijp ik
dat men hier een alibi aan het
voorbereiden is: als er nu iets
met de Joden gebeurt, dan is het
hun eigen schuld, niet de onze.
‘En als er weer een catastrofe
gebeurt, dan hebben we jullie
van te voren gewaarschuwd,
kom dan niet bij ons klagen.’”
Zie jij een dergelijke catastrofe
gebeuren? Zie jij een mogelijkheid
voor een Israëlische Sjo’a?
“Ik probeer een verschil te maken tussen de Sjo’a en de werkelijkheid van vandaag. Maar als
ik zie dat er op de Egyptische TV
een film vertoond wordt over de
Protocollen van de Wijzen van
Zion, dan zeg ik tegen mezelf:
‘Kijk, daar heb je het opnieuw: de
Jood is geld. Opnieuw verovert hij
de wereld. De Jood bezit de sleutel
tot de internationale macht.’ En
die woorden had ik al eerder
gehoord. Zestig jaar geleden”.
Zie
jij
dat
proces
een
gelijksoortig gevolg hebben?
“Ongerustheid
is
aanwezig.
Er is hier niemand die niet ongerust is. Ook degene die ogenschijnlijk zelfverzekerd optreedt
is ongerust. Ik zal het even
kalm beschrijven: er zijn hier
circa 200 miljoen arabieren die
niet van je houden. Niet zo erg
van je houden. En een miljard
moslims die ook niet zo veel van
je houden. En Europa houdt
ook niet echt van je. En jij bent
met weinigen. Vijf, zes miljoen
is weinig. Meer zeg ik niet.”
Was er iets in al die jaren
van
voortdurende
aanslagen
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dat
die
oude,
joodse,
angst teruggebracht heeft?
“Ik probeer alles binnen de proporties te houden. Juist omdat
ik verschrikkelijke dingen heb
meegemaakt. Maar de afgelopen
twee jaar vermijd ik de autobus
te gebruiken en daar schaam ik
me voor. Ik ben bang dat de bus
opgeblazen wordt en ik schaam
me voor die angst. Als ik in een
café in Jeruzalem zit ben ik
onrustig. Ook het café kan opgeblazen worden. En als mijn
kleindochter naar school gaat
vraag ik: ‘is ze al terug of nog niet?’
Misschien is er iets gebeurd.”
“Dat emotionele aspect is eigenlijk best interessant. Omdat ik
in de Sjo’a een kind was dat zijn
ouders heeft verloren en een
dierenleven heeft geleid, hadden
ze me eigenlijk daarna in een
gekkenhuis of in een beschermd
tehuis moeten plaatsen. Maar
dat soort leven heeft mij juist
geleerd de dingen op een langere
termijn te bekijken. In een breder perspectief te plaatsen. Te
begrijpen dat we moesten doen
wat we tot nu toe gedaan heben.
Vrede met Egypte, ook al is het
geen vrede; een andere vrede,
ook als het geen echte vrede is.
Leven op korte termijn, voor
tien jaar, voor twintig jaar.”
“Maar als ik het allemaal optel
dan ontwaar ik dat joodse lot. Die
affaire met die godsmoord heeft
ons al duizend jaar in Europa achtervolgd, misschien nog langer.
En wij dachten ‘fijn, dan beginnen
we ergens anders, misschien
wordt het dan rustig. Toen zijn
we hierheen gekomen en opnieuw
begonnen. Maar nu begint het
hier ook weer. Dat betekent
dat we gevlucht zijn van het leven als vervolgde minderheid,
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maar
dat
lot
achtervolgt
ons nu hier ook. Ondanks al
onze pogingen is het ons niet
gelukt er aan te ontkomen”.
Leidt dat niet tot wanhoop?
Leidt dat niet tot een klemmende angst voor de toekomst
van het Joodse volk?
“Ik maak me zorgen over slechts
één ding: het lijden. Het leven
komt in de eerste plaats. Ik heb
het over levensgevaar. Daarom
maak ik geen verwijt aan hen
die dit lot willen ontlopen. Dat
is zo zwaar en het is ook moeilijk
vol te houden. Soms denk ik
wel eens aan de mijmering van
Herzl vóórdat hij de joodse staat
bedacht had: de doop. Laten we
allen naar het Vaticaan gaan
en ons laten dopen; dan zijn
we van het Jodendom af. Voor
eens en altijd zijn we er dan
van bevrijd. Ik stel het nu niet
voor. Ik denk niet dat we ons nu
allen moeten laten bekeren tot
de islam. Maar ik zal degene die
naar Los Angeles vertrekt niet
de les lezen en vertellen dat zijn
kinderen over twee generaties
zuiver
Amerikaans
zullen
zijn, alleen maar coca-cola en
baseball. Want dit verschijnsel
is een zeer diep lijden. Heel groot
lijden. Een gelovige Jood kan het
misschien volhouden, misschien.
Maar de Jood die dit pantser
van geloof niet meer bezit, hoe
lang kan die het volhouden?”
Is dat waar je over schrijft? Over
de Joden en hun lot?
“Ik schrijf over de ziel van de
moderne Jood in al zijn nuances
en vormen. T.S. Eliot heeft gesteld
dat literatuur het gezamenlijke
geheugen van het volk is. Maar
in onze literatuur is het fout gegaan. Onze literatuur heeft de
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ogen gesloten voor de collectieve
joodse ziel. De generatie van
1948 zag uitsluitend de ziel die
tussen Merchavia en Nahalal
(in de Jezre’el vallei) opgegroeid
is. Tussen Jizhar en Shamir.
Maar ook later, in een volgende
omwenteling, zag ze alleen de ziel
van de (intellectueel modieuze)
Sheinkinstraat (in Tel Aviv). De
ziel van de universiteiten, die wel
sympathiek is, die wel interessant
is, maar groots? Is het een joodse
ziel? Is het een moderne ziel? En
ik ben het wat breder gaan zien.
Ik was hier altijd in de oppositie
omdat ik er anders tegenaan wou
kijken. Ook tegen het zionisme,
tegen het joodse communisme en
de joodse assimilatie. Ik beschouw
het als onderling verschillende uitdrukkingen van het experiment
waar de joden mee geconfronteerd
worden. Met de drang om van
jezelf een beter mens te maken,
om de wereld te verbeteren.
En al die teleurstellingen, al
die onvervulde verwachtingen.
Telkens opnieuw een mislukking.”
Wat je eigenlijk stoort in de Israëlische literatuur en in de
Israëlische geest is het gebrek
aan voldoende empathie met
de joden en hun verhaal.
“Het is niet alleen maar de
literatuur. Het is de Israëlische
intelligentsia. De dichter Schiller
maakte een onderscheid tussen
enerzijds de naïeve kunstenaar
die de realiteit en de menselijke
natuur accepteert voor wat ze zijn
en anderzijds de sentimentele
kunstenaar die voortdurend vindt
dat de realiteit niet klopt. Deze
eigenschap karakteriseert de Israëlische intelligentsia. Er is een
houding van enorme kritiek, er
is een sterke beoordelingsdrift.
De abstractie wint het van de
realiteit. De wens wint het van
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de werkelijkheid en er is sprake
van het vasthouden aan eenmaal
ingenomen standpunten. Men
wenst de complexiteit niet te zien
maar men kritiseert voortdurend.
Men veroordeelt. Ik ben geen
polemicus. Ik ben geen ideoloog.
Ik houd niet van ideologieën. En
als ik kijk naar de complexiteit
van het leven van de Joden en
naar de totaliteit van dat leven
dan vind ik dat het tijd wordt
dat we een beetje medelijden met
onszelf krijgen. Medelijden met de
Arabieren, prima, maar ook een
beetje medelijden met de Joden,
zij hebben ook recht op een warm
woord. Je mag ook hen liefhebben.”
Maar het is toch de taak van
de intelligentsia om kritisch
te zijn, om aan de andere
kant te staan, om hoge morele criteria aan te dragen?
“Week na week wordt er in jullie
blad geschreven over een of ander
Palestijns ongeluk. Dat gebeurt
heel nauwgezet. En dan vraag
ik me af waarom je af en toe geen
aandacht schenkt aan joodse
ongelukken. Zijn die er niet of
te weinig? Is hier geen joodse
pijn? In iedere straat heb je toch
die pijn? In ieder huis heb je
toch een dergelijk ongeluk? Zou
het niet beter zijn om wekelijks
een Palestijns ongeluk af te
wisselen met een joods ongeluk?
Zou dat de zaken niet in een
juister perspectief plaatsen?
19 februari 2004
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Verschenen boeken in vertaling uit het Hebreeuws
Badenheim 1939 (1980), Ned.
The Age of Wonders (1981) Engels
Tzili. The Story of a Life (1983),
Ned.
The Retreat (1984), Engels
The Immortal Bartfuss (1988),
Engels
For Every Sin (1989), Ned.
The Healer (1990), Engels
Katerina (1992), Engels
Unto the Soul (1994), Engels
To the Land of the Reeds (1986),
Engels
The Iron Tracks (1998), Engels
The Conversion (1998), Engels

Zijn boek dat onlangs in Israël is
verschenen - Wilde Groei - is nog
niet in het Nederlands vertaald.

Achterplat Badenheim 1939:
Voorjaar 1939 de schaduw
van Hitler-Duitsland ligt
over Europa. Badenheim, een
vakantieoord in de omgeving van
Wenen, bereidt zich voor op het
zomerseizoen.
De vakantiegangers - een doorsnee van de joodse middenklasse
- beginnen te arriveren.....
De vakantiegangers worden
gevangenen in hun vakantieoord,
waar zich joden bij hen beginnen
te voegen die heel duidelijk niet
op vakantie zijn.
Het zijn de laatste dagen van
een wereld die totaal ineen zal
storten.
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Loeach

voor de Loeach en in formatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,
8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
16 mei
Pathé, Gedempte Zuiderdiep 78,
Groningen. Joods Filmfestival.
Reserveren; tel. 050 5844 050
vanaf 12.00 uur of via 0900 1458.
Via internet
www.pathe.nl/Groningen.
Middag- of avondblok (2 films
incl. buffet) euro 19.00.
Passe-partout incl. buffet euro
29.00. 14.00 uur Next Time
Dear God Choose Someone
Else. 16.00 uur Broken Wings.
17.30 uur pauze met buffet/
muziek. 19.00 uur Bit by Bit.
21.00 uur Yossi and Jaggar.
18 mei
14.00 uur Koffieclub Sjalom,
Groningen. Het programma is
nog niet bekend, maar het wordt
vast weer een gezellige middag.
Info tel. 050 527 25 73.
23 mei
11.00 uur L.J.G. NoordNederland, gebouw ‘t
Centrum, Schoterlandseweg
29, Heerenveen. Algemene
Ledenvergadering.
23 tot en met 25 mei
Sjloset jamee Hagbala /drie
dagen van ingetogenheid.
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Tot en met 23 mei
De geschiedenis van de
Folkingestraat. Tentoonstelling
in de Synagoge, Folkingestraat,
Groningen.
25 mei
20.00 uur L.J.G. NoordNederland, gebouw ’t Centrum,
Schoterlandseweg 29,
Heerenveen. Sjawoeotlernen.
25 mei
Begin jomtov 21.35 uur
26 mei
eerste dag Wekenfeest/Sjawoeot
27 mei
Tweede dag Sjawoeot/
Wekenfeest.
15 juni
Koffieclub Sjalom, Groningen
organiseert een uitstapje ter
afsluiting van het seizoen. Info
tel. 050 527 25 73.
6 juli
Vastendag 17 Tammoez
De volgende evenementen
vinden plaats in het Joods
Historisch Museum, Jonas Daniel
Meijerplein 2-4, Amsterdam. Info
tel.020 625 4229.
Tot en met het schooljaar
2003-2004
In Mokum staat een huis.
Joods Historisch Museum voor
kinderen.
Tot en met 29 augustus
JIBANEE! Joodse identiteit in
hedendaagse architectuur.
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Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in de synagoge
Slotmakersstraat 16. Wilt u informatie over de joodse gemeente,
joodse lessen of over de diensten,
dan kunt u bellen met de heer
B. Troostwijk, tel. 058 2884521.
L.J.G.N.N.:
informatie ook over sjoeldiensten
tel. 06 22762967; website:
http://www.ljg.nl/noord.html
e-mail: ljgnn@hotmail.com
In Groningen wordt eenmaal
per veertien dagen een sjabbatochtenddienst gehouden in
de synagoge Folkingestraat.
De woensdagavond voorafgaand
aan de sjoeldienst is er een lernavond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten
en de lernavonden, dan kunt u
bellen naar tel. 050 5272573.
Voor informatie over de joodse gemeente in Drenthe kunt u bellen
naar mevrouw T. van den HofFrankenhuis, tel. 0528 235070.
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Joodse feest- en treurdagen 5764/2004
Alle joodse feest- en treurdagen beginnen de avond voor de aangegeven datum.

5764
19 mei
26/27 mei
6 juli
27 juli

Jom Jeroesjalajim (Hereniging van Jeruzalem)
Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Vastendag van 17 Tammoez
Vastendag van 9 Aw (Verwoesting van de Tempel)

5765
16/17 september
19 september
25 september
11/12 oktober
7 oktober
8 oktober
8 t.m. 15 december
22 december

Rosj Hasjana (Nieuwjaar)
Vastendag van Gedalja
Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
Soekot (Loofhuttenfeest)
Sjeminie Atseret (Slotfeest)
Simchat Tora (Vreugde der Wet)
Chanoeka (Inwijdingsfeest)
Vastendag van 10 Tewet
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Volgende keer uw advertentie op de
achterpagina?

